
، وإذا تيمم  ؛ وإذا تيمم للنافلة به الفريضة ؟ ألنه تطهر ؛ أليش فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ؟ ال

، وهلم جرا، وإذا تيمم عن اجلنابة أول مرة   للصالة وخرج به وقتها يصلي به األخرى مادام مل ينتقض الوضوء

ملاذا ؟ ألنه حني تيمم للجنابة تطهر منها وارتفعت ؛  كفاه فال يتيمم بعد ذلك إال عن حدث األصغر فقط

؛ ألن اهللا مسى ذلك  ، انتهى ، نقول ال اجلنابة فال حاجة أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصالة

   ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم مسى األرض طهورا . ؟ تطهريا أيش

هو مطهر طهارة مقيدة بوجود املاء أو طهارة مطلقة مبعىن أنه بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر ؟ هل  الشيخ :

  لو وجد املاء فهو على طهارته فال جيب عليه استعمال املاء ؟

  ؟  األولالطالب : 

؛ وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة مث وجد املاء وجب عليه الغسل؛ أليس قد طهر من اجلنابة ؟  طيب األول الشيخ :

، الدليل قصة الرجل الذي رآه  عليه الغسل وقد طهر من جنابته ؟ نقول: لنا دليل يف هذا؛ إذا ملاذا توجبون  بلى

؛ فقال: ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال:  النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة الفجر أظن أو إحدى الصلوات

مث جاء املاء بعد ذلك فأمره أن يغتسل مع أنه  عليك بالصعيد فإنه يكفيك )( ؛ قال:  أصابتين جنابة وال ماء

الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء  (؛ الدليل الثاين:  تيمم وصلى فأمره أن يغتسل، هذه واحدة

إذا عندنا دليالن من سنة وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق اهللا وليمسه بشرته )

؛  قد على ذلك يعين أن العلماء أمجعوا بأن من تيمم لعدم املاء مث وجد املاء فالبد أن يتطهر بهإن اإلمجاع منع

؛ ومعلوم  ؛ ولكن هذا االستثناء دل عليه النص واإلمجاع حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من االستثناء

جد املاء قلنا يلزمك استعماله فإمنا قلنا ذلك ؛ فإذا و  ؛ ألننا قلنا إنه مطهر بالنص أننا ال نقدم على النص شيئا

رجل تيمم لعدم املاء لصالة الفجر وبقي إىل العشاء  بالنص، وحنن ال حميد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة .

،  ما أحد ينكر ؛ ينبين على اخلالف إن قلتم ال أخطأمت وإن قلتم نعم أخطأمت أيعيد التيمم عند كل صالة ؟

؛ وإذا قلنا إنه غري  بتيمم الفجر صالة العشاء ، يصلي ؛ إذا قلنا إنه مطهر فال يعيد اخلالف نقول ينبين على

؛ وعليه فإذا أراد أن يصلي صالة الضحى بتيمم صالة  مطهر يعيد التيمم، كلما خرج وقت الصالة بطل التيمم

  الفجر ؟ على القول بأنه مبيح ال رافع البد أن يتيمم ثانيا لذلك .

  ؟ هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان لو تيمم وليس خفني مث وجد املاء فهل ميسح عليهماومن فوائد 

 ؟ يا إخواين اآلن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر ما أسرع إجابتكم بدون تأمل وبدون ترون أيش الشيخ :

  ؟  ، توافقون على هذا



  ،  نعمالطالب : 

؛  ، البد يتوضأ هذا حكم منكم لى الطهارة ؟ بس ال بد يتوضأ ما يكفي هذاطيب هذا لبس اخلفني ع الشيخ :

، القدم ما له دخل يف التيمم أليس كذلك ؟ وقد قال النيب صلى اهللا  لكن نقول: التيمم ال يتعلق به طهارة القدم

إال يف طهارة فدل هذا على أنه ال ميسح على اخلف )  دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (عليه وسلم للمغرية: 

، التعليل أن  تشمل القدمني، وهذا اجلواب جوابكم صحيح لكنه ما أدري عن علم أو غري علم لكن هذا التعليل

إذا إذا كان اإلنسان يف الرب  . أدخلتهما طاهرتين ) (القدم ال تتعلق به طهارة التيمم، وحديث املغرية يقول: 

؟  ؛ أليش اء وقت الصالة وتيمم نقول له اخلع اخلفني ؟ الوليس عنده ماء ولبس اخلفني على غري طهارة وج

؛ إذا يبقى البس اخلفني لو يبقى عشر سنوات وهو طهارته تيمم فإنه ال حرج عليه  ألنه ال تتعلق األقدام بالتيمم

دل  وهذا الذي وليتم نعمته عليكم )) ((التعليل  ؛ من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف شرع اهللا .

ويتفرع  عليه الكتاب والسنة من وجوه ال حتصى أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم يف كل ما يفعل ويف كل ما يشاء .

على هذه الفائدة: االستسالم لقضاء اهللا الشرعي والكوين، مادمت تعتقد أن هذا احلكم مبين على احلكمة 

،  .، أراد اهللا الفقر. الكوين إذا أراد اهللا اجل .؛ وكذلك حلكم اهللا سوف تستسلم وتقول مادام حلكمة فإننا راضون

؛ وحينئذ نستسلم لقضاء  ، كثرة املوت فإننا نعلم أن هذا حلكمة ليس عبثا وال رد مشيئة بل هو حلكمة املرض

من أهل البدع من نفى احلكمة وقالوا إن اهللا تعاىل ال يفعل حلكمة وال يشرع حلكمة  الكوين والقضاء الشرعي .

كنا نصيب ذلك ـ يعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء  (ا هو جمرد مشيئة، ويأيت بشبهات منها حديث عائشة: إمن

؟ حكمة يعين جمرد أن  ولكن قال إن األمر الشرعي عند املؤمنني أيش هو الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة )

إىل اهللا عزوجل ألن هذا ما  نعرف أن اهللا شرعه فأنا أؤمن بأنه حلكمة؛ وعائشة رضي اهللا عنها فوضت احلكمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الطهارة بأقسامها من الغسل والوضوء والتيمم نعمة  يؤمرنا به وكفى بذلك احلكمة .

؛ ومن رأى فضائل الوضوء وما  والشك أا نعمة وليتم نعمته عليكم )) ((؛ لقوله:  من اهللا تعاىل على العباد

؛ وكذلك الغسل من اجلنابة والسيما يف أيام الشتاء ويف أيام املشقة  اهللا عزوجل ذايكفر من الذنوب عرف نعمة 

  جاء وقت السؤال ؟ نعم  .

  ؟ لوضوء ـ بالبحث عن التيمم حىت وإن مل يكن حوله ماءإذا مل يكن لديه ماء لـ هل املسلم مطالب  السائل :

؛ هذا عبث هل يوجب اهللا تعاىل  أنه ما حويل ماء ، إذا كنت تعرف ال، أجاز التيمم إال مل جيد ماء الشيخ :

   ، هذا مناف حلكمة ومناف لشرع اهللا تعاىل . على اإلنسان وقال احبث عن املاء وأنا أعلم ما عندي ماء ؟ أبدا



لى جواز ضرب احلائط لريد السالم على ذلك الصحايب ع هل يستدل بكونه عليه الصالة والسالم السائل :

  باجلدران حىت وإن كان عليها دهان ؟التيمم اليوم 

   اجلدار ما هو بصعيد ؟ الشيخ :

  استدلوا ذا جبواز التيمم باجلدران املدهونة هل هذا صحيح ؟  السائل :

؛ لكن على كل حال حنن نقول إذا كان باجلدار دهان وكان فيه غبار  وقت الرسول ما كان الدهان الشيخ :

   . يكفي

ط أن يكون متصال باألرض مبعىن أنه لو أخذ حجرا أو رمال ونقلوا إىل مكان آخر ؟ هل الصعيد يشرت  السائل :

  ومثله أحيانا إنسان يتيمم بالسجادة حتتها أو عليها غبار فهل جيوز ؟

   نعم جائز ما عليه شيء جائز . الشيخ :

  هل يشرتط الرتتيب يف التيمم ؟ السائل :

؛ الفقهاء يقولون إذا خالف الرتتيب يف اجلنابة ال بأس،  أنه يرتب ) أبدأ بما بدأ اهللا به ( ظاهر السنة الشيخ :

إذا كان التيمم عن جنابة فال بأس أن خيالف الرتتيب ألن الغسل ال يشرتط فيه الرتتيب ألن التيمم بدل عن 

ال ميكن قياسها على طهارة املاء ؛ ولكن يقال إن طهارة التيمم  الغسل؛ وأما يف احلدث األصغر البد من الرتتيب

   لوجود الفوارق الكثرية بينهما وإحلاق الفرع باألصل البد أن يكون بينهما اتفاق جيمعهما .

رجل تيمم مث بعد ذلك وجد املاء فهل يغسل بقية األعضاء اليت مل تسمح بالرتاب ويرتك املمسوحة به  السائل :

  ؟اكتفاء بالتيمم 

  أن يتوضأ وضوءا كامال ؛، ال ؛ جيب  ال الشيخ :

أدخلتهما (  :؛ قال لكن كونه أخص ما قال أدخلتهما طاهرا حىت نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم الشيخ :

  فدل هذا على أنه إمنا ميسح يف طهارة تتعلق برجلني . طاهرتين )

  كلهم فماذا يفعلون ؟خرج مجاعة إىل الرب وليس لديهم ماء يكفيهم لطهارم وهم مشرتكون فيه   السائل :

؛ أنتم مسعتم سؤاله ؟ يقول مجاعة مشرتكني يف  ، البد من استعمال القرع ألن فيه هنا نعم يقرتعون عليه الشيخ :

؛ فلم  ماء واملاء ال يكفي أن يتطهر به اجلميع فماذا يصنع ؟ إن آثر أحدهم اآلخر قلنا اإليثار بالواجب ال جيوز

   . ةيبق علينا إال القرع

  من توضأ مباء ال يكفيه لغسل األعضاء كلها فهل يتيمم عن الباقي ؟ ائل :الس

  ؛ ما يكفي، كيف ما يكفي ؟  نعم يتوضأ به الشيخ :



  مثال عنده ماء نصف قارورة ما يكفي الضوء كله ؟ السائل :

  يعين معناه ما يكفي إال غسل وجهه ويديه مثال ؟ نعم ؛ يستعمل ويتمم عن الباقي . الشيخ :

  ؟ما جيمع طهارتني كاملتني شيخ قلنا  السائل :

؛ أما إذا مل جيد إال  ؛ من قال هذا ؟ قلنا ما جيمع بني طهارتني كاملتني يعين يتوضأ وتيمم ما قلنا هذا الشيخ :

   . اتقوا اهللا ما استطعتم ))ف ((البعض فقد قال اهللا تعاىل: 

وقول النيب صلى اهللا  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((ىل: ، هل له دليل ؟ أي نعم عموم قوله تعا يغسل الشيخ :

وقد أمرنا بالوضوء ومل نستطع إال  ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) (عليه وسلم: 

  بعضه .

سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

واتقوا اهللا إن اهللا عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم 

  . شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملون ))

 وبقي علينا فيما سبق فوائد نعمة اهللا عليكم ... )) واذكروا ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛ هل ذكرنا أن يف اآلية دليال أن الشكر هو العمل بالصاحل ؟  ، هل ذكرنا أن يف اآلية إثبات احلكمة هللا ؟ نعم

إذا قال قائل: ما هو الشكر ؟ نقول إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  لعلكم تشكرون )) ((يف قوله تعاىل:   نعم .

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات  إن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (( (ينه يف قوله: ب

، شكر  إذا فالشكر)  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )) ((وقال: ما رزقناكم واشكروا هللا )) 

وكالم اهللا بعضه ببعض أوىل من أن نلتمس تفسريات ؛ والشك أن تفسري كالم الرسول  اهللا هو العمل الصاحل

؛ وأما  ؛ وال يكون إال يف مقابلة نعمة لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر حمله القلب واللسان واجلوارح أخرى؛

 ((قال اهللا تعاىل:   احلمد فإنه يكون يف مقابلة نعمة أو على كمال صفة احملمودة ويكون باجلوارح واللسان .

إمنا أمر اهللا تعاىل أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حىت يسهل علينا  مة اهللا عليكم ))واذكروا نع

 ((؛ فيقول عزوجل:  ؛ ألن أي إنسان فإنه مبقتضى فطرته وطبيعته البد أن ينقاد ملن أحسن إليه االنقياد لطاعته

 ((يعين العهد الذي عهدكم به وهو قوله:  ه ))وميثاقه الذي واثقكم ب (( . تذكروها اذكروا نعمة اهللا عليكم ))

فإن قول املؤمن مسعنا وأطعنا يعين التزامه بكل شيء بدون تفريق بني أن يكون مما يهواه  إذ قلتم سمعنا وأطعنا ))

؛ فيتضمن تصديق  أي فيما يؤمر وينهى وأطعنا )) ((،  أي ما يقال سمعنا )) ((وقوله:  قلبه أو مما ال يهواه .

؛ وذلك بفعل أوامره وترك  اختذوا وقاية منه جل وعال واتقوا اهللا )) (( وامتثال األمر واجتناب النهي . اخلرب



اجلملة هذه تعليل تتضمن التهديد  يعين أنه البد  إن اهللا عليم بذات الصدور )) (( . نواهيه على علم وبصرية

؛ بل بالد أن تكون تقوى اإلنسان يف قلبه  نأن تكون التقوى مبنية على صالح القلب وليست جمرد قول باللسا

وما هي صاحبة  أي لصاحبة الصدور. إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  وجوارحه

؛ منها أا تطلق امسا  ؛ واعلم أن كلمة ذات تطلق يف اللغة العربية على عدة معان الصدور ؟ هي القلوب

ذات ؛ فلغة طي مثال يقولون يف جاءت املرأة اليت  ل ابن مالك: وكا اليت ...، كما قا موصوال يف لغة طي

 ((؛ فهي عندهم مبعىن اليت تطلق على جهة مثل قوله تعاىل:  أطاعت اهللا يقولون: جاءت املرأة ذات أطاعة اهللا

كما يف   عىن صاحبة، مب وتطلق على صاحبة أي اجلهة أو الصلة اليت بينكم . فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم ))

؛ وال تطلق على النفس إال يف اصطالح املتكلمني فإم  أي صاحبة الصدور بذات الصدور )) ((هذه اآلية 

؛ وهلذا جتدون يف كالم الذين يتكلمون يف العقائد جتدون   يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة

إذا أردنا  يحذركم اهللا نفسه )) ((، يعربون بالذات عن النفس ؛ فقوله تعاىل:  كثريا ما يقولون الذات والصفات

سوى  صفة أن نفسرها على حسب اصطالح املتكلمني نقول: نفسه أي ذاته؛ وليست نفس اهللا عزوجل ليست

ة ، قد يفهم بعض الناس أن النفس صف أهل العقائد: ونثبت هللا نفسا ؛ فقول بعض الذات بل هي الذات نفسها

؛ ولكنها ليست هي صفة مستقلة  ؛ ولكن يريدون أننا نصف اهللا بالنفس فقط زائدة على الذات وليس كذلك

، أي أن اهللا عزوجل له  كقوله متاما: حيذركم اهللا اهللا  يحذركم اهللا نفسه )) ((؛ فقوله:  بل هي الذات نفسها

؛ ألن  ؛ فانتبهوا هلذا ما عندك وما عندييعين  تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك )) ((نفس، وقوله: 

  ، وليس كذلك . ، يظن أن ذلك صفة زائدة على الذات بعض الناس إذا قرأ يف كتب العقائد: نثبت هللا نفسا

وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ يف  .من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من املشروع أن يذكر اإلنسان نعمة اهللا 

ذكرها إىل نسيان الواجب كان ذكرها واجبا مثل أن يرى نفسه أن قد شطحت ، إن عدى عدم  ذلك تفصيل

،  وأبعدت عن فعل املأمور وترك احملظور فليذكرها اهللا يقول مثال: اذكري يا أيتها النفس نعمة اهللا عليك بالعافية

ية الكرمية: إثبات أن ومن فوائد هذه اآل ، ببيان احلق، وما أشبه ذلك . ، بإنزال الكتب ، بإرسال الرسل بالصحة

  ؟ ؛ ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكفار أم للمؤمن وحده ؛ وهو أمر ال حيتاج إىل برهان هللا تعاىل علينا نعمة

، الكافر يتمتع بنعمة اهللا كما  اإلنسان واهلائم فهي للمؤمن والكافر نقول: أما النعمة العامة اليت يشرتط فيها

 . مة اخلاصة اليت هي نعمة اهللا تعاىل على العبد باإلميان والعلم فهذه خاصة للمؤمن؛ وأما النع تتمتع بالبهيمة

وما بكم من نعمة  ((؛ أما النعمة العامة فنعم  فإذا سأل سائل: هل هللا نعمة على الكافر ؟ فقل يف ذلك تفصيل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . وأما النعمة اخلاصة فإنه ال يدخل فيها الكافر ألا خاصة باملؤمننيفمن اهللا )) 



فإذا قال قائل: حنن  ، وهو العهد بالسمع والطاعة . أنه جيب على اإلنسان أن يذكر امليثاق الذي واثق اهللا عليه

؛  ، عقد امليثاق يكون بالقول والفعل قلنا هذا امليثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل ال نذكر هذا امليثاق ؟

أنا اهللا أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد  (أما بالقول فإننا ال نستحضر حىت لو صح احلديث : 

وأما بالفعل فنعم وثابت وذلك مبا فضل اهللا عليه اإلنسان من التوحيد واالعرتاف باهللا عزوجل،  والميثاق )

؛ وهذا ميثاق نقول ميثاق  ، والصدق والكذب وكذلك أيضا مبا أعطاه من العقل الذي مييز به بني احلق والباطل

؟ بالفعل يعين أنك ال تستحضر أنك عاهدت اهللا عزوجل بالقول لكن مبا أعطاك من العقل والفطرة صار  بأيش

؛ أما  ؛ البد أن يكون مسعا واستجابا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن السمع ارد ال يغين شيء ذلك عهدا .

وال تكونوا كالذين قالوا  ((مسعنا وأطعنا )) ويدل هلذا قول اهللا تبارك وتعاىل:  وذلك لقوله: (( ؛ جمرد السمع فال

؛ فعلى هذا ال يكفي  نفى اهللا عنهم السمع ألم مل يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعةسمعنا وهم ال يسمعون )) 

 فضيلة التقوىومن فوائد هذه اآلية الكرمية: ؛ فعليه عند السماع أن ميتثل .  ؛ بل السماع حجة العبد جمرد السمع

وقد قلنا إن أمجع كلمة يف معىن التقوى  واتقوا اهللا )) ((؛ لقول اهللا تعاىل:  ، وأا مبنية على تذكر العهد وامليثاق

ومن فوائد اآلية  . أيش ؟ هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصرية

ومن فوائدها: أن  .إن اهللا عليم بذات الصدور))  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  الكرمية: حتديد من خرج عن التقوى

؟ على  يعين فاجعلوا مدار التقوى على أيش إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((؛ لقوله:  التقوى حملها القلب

لجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أال وإن في ا (؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  القلوب

ومن فوائد هذه اآلية  نسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجعيا . وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

؟ عموم العلم ألنه أخربنا بأنه عليم  ؛ وجه الداللة ، وأنه شامل ملا ظهر وما بطن الكرمية: عموم علم اهللا تعاىل

يا أيها الذين آمنوا كونوا  ((مث قال اهللا عزوجل:   ان عاملا بالظاهر والباطن .بذات الصدور فيقتضي أنه ك

قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن 

 ((وقراءة بالفتح  آن ))شن ((قراءة بالسكون  شنآن )) ((أوال يف اآلية قراءتان يف  . اهللا خبير بما تعملون ))

فيها نوع من الثقل  شنآن )) ((؛ ألن  والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أن سبب قراءة السكون هو التخفيف شنآن ))

صار ذلك أخف؛ على كل حال التعليل هذا تعليل ملا وقع ال ملا سيوقع شنآن ))  (؛ فإذا قيل ( يتوايل احلركتني

 علل ما وقع من القراءات؛ ألن القراءة أيشاللفظ األسهل على اللسان لكن نمبعىن أنه ليس لنا أن نتصرف وخنتار 

يا أيها  ((يقول اهللا عزوجل:  . شنآن )) ((و شنآن )) ((، القراءة توقيفية ؛ فعلى هذا نقول فيها  ؟ توقيفية

كونوا  (( هللا شهداء ))كونوا قوامين  (( .وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يرتتب عليه  الذين آمنوا ))



؛ وإمنا قلت ذلك لئال يقال إن  ؛ ((قوامني )) أي ذوي قيام أمر، أمر بأن يكون؛ شرعي أو كوين ؟ شرعي نعم ))

؛  هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة قوامين )) ((؛ فنقول:  األمر يف كثرة القيام وليس يف القيام أصله

، إذا كانوا بأمة فقام واحد ذا وواحد ذا وواحد ذا صار  كثرة املخاطبني  وحيتمل أن جيعلها للكثرة باعتبار

؛ إذا كان كل واحد  ؛ على كل حال إن جعلت فعاال للكثرة فهي باعتبار اموع ، فصار قواما اموع كثرية

 ((؛  ذوي قيام ؛ وإن جعلتها غري مبالغة فهي بالنسبة أي كونوا قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامون

قوامني هللا )) الالم هنا إشارة إىل اإلخالص أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعد هللا عزوجل ال ختشوا بذلك 

نقول يف إعراا جيوز أن تكون حاال من  شهداء )) شهداء بالقسط )) (( (( أحدا وال ابوا بذلك أحدا .

، قال اهللا  وز أن تكون خربا ثانيا لكان ألن تعدد اخلرب جائز؛ وجي قوامني حال كونكم شهداء قوامين )) ((فاعل 

، أربعة  ، ايد ، ذو العرش ، الودود كم من خرب ؟ الغفور  وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد )) ((تعاىل: 

بالقسط  ((، املعىن أنكم إذا شهدمت فاشهدوا بالعدل،  شهداء مجع شهيد أو مجع شاهد شهداء هللا )) (( نعم .

((وال  . المقسطون على منابر النور على يمين اهللا عزوجل ) (؛ وقد جاء يف احلديث:  أي بالعدل ))

قوم  ((،  أي بغض شنآن )) ((أي ال حيملنكم  ال يجرمنكم )) (( يجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا ))

يا  ((، كقوله تعاىل:  لرجال والنساء لإلناث؛ فإذا قيل قوم وذكر معهم النساء فالقوم ل من الناس هم اجلماعة ))

أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 

يعين الذكور  لقد أرسلنا نوحا إلى قومه )) ((،  وإذا ذكر قوم وحدها صار شامال للرجال والنساء منهن ))

،  على حرف جر، ال ناهية ؟ أن ال تعدلوا ))على  ((من يعرف  ى أن ال تعدلوا ))شنآن قوم عل (( واإلناث .

  ، أو زائدة ؟ نعم ؟ ناهية ؟ ال ناهية ، نافية ؟ نافية جزمت الفعل

  ابدأ من ال ؟ نافية ؟ أو ناهية ؟  الشيخ :

  ،  نافيةالطالب : 

فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نصبه حذف النون التقدير ؟ على  تعدلوا )) ((نافية ؟ طيب مش ؟  الشيخ :

يعين ال حيملكم  على أن ال تعدلوا )) ((؛ صح،  ؟ نعم ، على عدم عدلكم توافقون على هذا عدم عدلكم

 ((؛  ، حىت فيمن تبغض حىت فيمن تبغض ؟ نعم اعدلوا )) ((مث قال:  بغضهم على عدم العدل وهو اجلور،

 أي العدل "هو " ؛  ، هذا العدل أي كونوا بالعدل؛ فما هو العدل ؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه اعدلوا ))

ألن مرجع  اعدلوا )) ((؟ ما سبق ذكر العدل ؟ نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو  ؛ توافقون على هذا

دال على أن الفعل مشتق  اعدلوا )) ((الضمري قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه؛ هنا 



أقرب  ((؛ بل قال:  ومل يقل: هو التقوى أقرب للتقوى )) ((أي عدل الذي أمرمت به  "هو " من العدل فيكون 

وقد حتمل عليه حمبة الثناء عند الناس فال  ؛ وذلك ألن العدل قد حيمل عليه خمافة اهللا فيكون تقوى للتقوى ))

بعد أن أمر بأن نكون قوامني  واتقوا اهللا )) (( . أقرب للتقوى )) ((؛ وهلذا جاءت اآلية الكرمية:  يكون تقوى

  وهذه كالطابع على ما سبق . واتقوا اهللا )) ((العدل قال: بوى أن حيملنا البغض على ترك العدل مث أمر 

 إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((اجلملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق  إن اهللا خبير بما تعملون )) ((

قالوا: إن اخلبري أدق من العليم؛ ألا ـ  إن اهللا خبير )) ((وقوله:  يعين أا مجلة تتضمن التهديد ملخالفة التقوى .

يت املزارعة خمابرة ألنه يدس احلب ؛ ولذلك مسي الزراع خبريا ومس أي اخلبري ـ من اخلبء وهو العلم ببواطن األمر

؛  أي بالذي تعملونه من قول أو فعل بما تعملون )) (( ؛ فاخلبري هو العليم خبفايا األمور . يف األرض فيختفي

يف هذه   سبحانه وتعاىل . بنا؛ ألننا لو خالفنا أمره لكان عاملا  وفائدة ذكر اهللا هذا هو أن يستقيم على أمره

 كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط )) ((؛ لقوله:  : وجوب اإلخالص هللا عزوجل يف الشهادة؛ أوالاآلية فوائد

واعلم أنك إذا كنت خملصا هللا يف الشهادة فإنك لن حتايب قريبا  وأقيموا الشهادة هللا )) ((وقال يف آية أخرى: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  .وال صديقا ولن حيملك بغضك على أال تشهد له مادمت خملصا هللا تعاىل بالشهادة 

،  ، أخاك ، أباك طيب وإذا كان املشهود عليه قريبك ، بالعدل . الواجب على اإلنسان أن يشهد بالقسط

كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على  ((؛ لقوله تعاىل يف سورة النساء:  عمك ؟ ولو ؟ طيب ولو

وال يعد شهادة اإلنسان على أبيه وأمه ال يعد هذا عقوقا بل هو بر؛ ألنك  أنفسكم أو الوالدين واألقربين ))

إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم منع الظامل من ظلمه نصرا للظامل 

نعه من انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول اهللا هذا المظلوم فكيف نصر الظالم ؟ قال تم (فقال: 

؛ ألن بعض الناس قد حيمله كراهة  ومن فوائد هذه اآلية: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها . ) الظلم

؛ فتجده مع نفسه يف صراع هل يشهد أو ال شهد؛  الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعبري  دل .فالواجب أال حيملك قرب قريب أو بعد بعيد على أال تشهد، اشهد بالع

؛ هذا على  ، دين مساواة القرآن الكرمي بالعدل يدل على بطالن قول من يقول إن الدين اإلسالمي دين املساواة

،  ، ويريدون ذا أيضا أال يفرقوا بني املسلم والكافر إطالقه فيه نظر ألم يريدون ذا أال يفارقوا بني الرجل واملرأة

أفنجعل المسلمين   ((؛ واهللا تعاىل قد أنكر هذا إنكارا عظيما  يريدون ذا أال يفارقوا بني الرب والفاجرو 

ما هذا احلكم ؟ ما الذي محلكم عليه ؟ كيف حتكمون  مالكم )) ((؟ ويش بعدها يا مجاعة ؟  كالمجرمين ))

ذا تدبرت القرآن وجدت نفي املساواة ؟ وإ ((قل هل يستوي الذي يعلمون والذين ال يعلمون ))هذا احلكم ؟ 



؛ ولذلك  ، وأن الذي هو يف القرآن هو العدل وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق ، أكثر من إثباته فيه أكثر

إن اهللا يأمر بالعدل  ((؛ وهو الذي أمر اهللا تعاىل يف قوله:  يمة أن تقول: الدين اإلسالمي دين العدللالعبارة الس

؛ نعم إذا اتفق الناس يف احلقوق صح أن نقول إنه دين مساواة، إذا اجتمعوا يف  القربى ))واإلحسان وإيتاء ذي 

سبب احلكم وغاياته حينئذ نقول هو دين مساواة يعين إذا سرق الشريف وسرق الوضيع هنا نقول ال بأس أنه ال 

هذا فنقول إذا كانت  ؛ وعلى ؛ ألن التسوية هنا أيش ؟ عدل يفرق بني الشريف والوضيع وأنه مسوي بينهما

؛ فالدين مفرق متاما يف كل موطن  ؛ أما مساواة اليت يروي إىل هؤالء فهذا ليس بصحيح املساواة هي العدل فنعم

؛ واضح يا مجاعة ؟ هلذا جيب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض احملدثني  تكون احلكمة فيه هي التفريق

دين مساواة تقول قف من قال هذا ؟ هات آية واحدة يف إثبات التسوية وأنا املعاصرين يقولون الدين اإلسالمي 

؛ لكن بدال أن تقول هكذا هات الكلمة احلبيبة اليت ترد على القلب ورود  آت لك بآيات كثرية يف نفي التسوية

من  وهو صريح . ، ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العدل أقرب للتقوى املاء البارد على كبد العطشان وهي العدل .

،  ؛ وينبين على ذلك تفاضل األعمال فوائدها: أن األعمال الصاحلة منها من يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب

ال  ((؛ والعمال يتفاوتون أيضا  ، وأن األعمال تتفاوت وتفاضل األعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل

عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أ

  مع أم كلهم صحابة لكن ال يستوون .اهللا الحسنى )) 

 


